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Tiv-c ei ν.υριωτζροι liyoi τής ϊίί'/ου των 
1 1 » ' 

Έλ/·/·'νων -αιοβί'ας; 

Έ κ τών σπουδαιότερων τής άρχαίας Ιστορία; ζητημάτων 
είναι άναντρόήτως και τό κ δ ι ά τ ί ν ω ν τ ρ ό π ω ν ο Ε λ-
λ η ν, μ, ε τ ά τ ο ύ ς π ε ρ σ ι κ ο ύ ς π ο λ έ μ ο υ ς μ ά λ ι σ τ α , 
κ α θ ί σ τ α τ ο "Ε λ λ η ν,» όπερ έστιν εύφυής άνήρ, φιλόσοφο; 
συγγραφεύς καί καλλιτέχνη:, όποιον μ,αρτυρούσιν αύτον τά ει-
σέτι θαυμαζόμενα τοϋ νοός καί τής φιλοκαλία; αύτοϋ μνημείο.. 
Ή κοινή πάντων τών όντων μήτηρ, ή φύσι;, άποκρινόμεθα, 
συνήψε προ; παίόευσιν τοϋ Έλληνος πάν ότι άπαιτείται πρό; 
άνάπτυξιν τής άνθρωπίνης διανοίας, τής περί τής τέχνης φι-
λοκαλίας καί τής έπιστήμης· κλίμα δηλαδή ευκραές, έξαιρέτους 
φυσικά; ιδιότητας, όρμήν ίσχυράν πρός το μέγα, τό άγαθόν, 
τό καλόν, νόας μεγα'λοφυεϊς ούχί εύαρίθμους, πολιτεύμ.ατα φι-
λελεύθερα, θρήσκευμα άνανάγκαστον καί εύφαντασίωτον, βίου 
εύμάρειαν καί ήδυπάθειαν, εύπροσηγορίαν καί πολλών ομοφύ-
λων γενών άμιλλαν. 

Αναντίρρητος καί πολυειδής, εί καί ούχί πάντοτε, καί άκα-
πανίκητος είς τόν άνεπτυγμένον άνθρώπινον λόγον, είναι τοϋ 
κλίματος ή έπί τής διανοίας, τοΰ αισθήματος καί τοϋ φρονήμα-
τος έπιρροή. Ό διάφορος τοΰ ψύχους καί τοϋ θάλπους βαθμ.ός 
βραδύνει ή έπιταχύνει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος, εκτείνει 
-ή χαυνώνει τά νεϋρα, τούς μΰς καί τόν έγκέφαλον καί γίνεται 
παραίτιος τής ένεργείας τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος ή τής α-
δρανείας αύτοϋ. Τά διάφορα είδη τών δένδρων, βοτάνων, φυ-
τών καί ζώων εις τά διάφορα τής γής κλίματα άσκοϋσι καί έ -
νασ/ολοΰσι παντοιοτρόπως τά; αίσθήσει;, τήν φαντασίαν, τό 
μνημονικόν καί τήν όξύνοιαν τοϋ άνθρώπου, δί ή ; μάλιστα πρό; 
τάς άνάγκϊ; αύτοϋ ποιεί αύτών χρήσεως. Αί διάφοροι τών 
προσήλιων καί αφηλίων τόπων ιδιότητες έπεγείρουσι τά; σω-
ματικά; καί διανοητικά; αύτοϋ δυνάμεις είς άποφυγήν ταλαι-
πωριών καί προμήθειαν τών άναγκαίων καί πρός εύπάθειαν 
συντελούντων. Καθώς τών εύκάρπων τόπων ή αφθονία καί χλι-
δή καί τών άκάρ-ων ή ένδε:α καί απορία καθιστώσιν ανικάνους 
πρός έςαρσιν καί έπίδοσιν τάς σωματικάς δυνάμεις καί τάς 
ψυχικάς ένεργείας, ουτω πάλιν ή εύφυία, ή όξύνοια καί τών 
αίσ;ημάτων ή λεπτότης πρέπει άναγκαίως νά ήναι άνώτεραι 
είς τόπους όπου αί άρεταί καί αί κακίαι τ ή ; χώρας καί τοϋ 
κλάματος είναι ποικιλοτρόπως διακεχυμέναι καί άναμεμιγμέ-
ναι· όπου τά άνευ μόχθου εί ; τόν άνθρωπον παρά τή ; φύσεω; 
χορηγούμενα άγαθά μετριάζουσι τά πάθη αύτοϋ, καί όπου τά 
εί ; βραοεϊον τής έπιμελεία; αύτοϋ ιορισμένα δωρήματα αύτής 
όξυνουσι τας δυνάμεις αύτοΰ. λώραι τοιαϋται παρασκευάζουσι 
τόν άνθρωπον πρός τό άλ,ηθές τοϋ προορισμού αύτοϋ μεγαλεϊον, 
πρό; τήν σοφίαν, τήν άρετήν, τήν έΛευθερίαν καί τήν φιλοκα-
λιαν. Ή πραεϊα αέρος εύκρατου και ήδείας ϋγιοΰς τροφής έπιρ-
ροή προςενοϋσι σύμμετρον μήτε λίαν ταχεϊαν, μ.ήτε λίαν βρα-
όεϊαν τών ν υμών κυκλοφορίαν. Αί πολυειοεϊς τής φύσεως 
καλλοναί άφ' ών πλουτούσιν αί τοιαϋται χώρα*, κάμνουσιν είς 
.εύτυχώς ώρ · ανισμένα σώματα τερπνάς και γλυκείας έντυπώ-
σεις, υσ.' ών έξαίσεται, διακοσμείται, καί πλ,ουτίζεται ή φαντα-
σία,διαποικίλ?νθν":αι αί ψυχικαί διαθέσεις καί παθήσεις,έςημεροϋν-
ται καί εξευγενίζονται καί αύται α· σωματικαί ορμαί καί έπι-
Ουμ αι. 1 ί ; - α θερμά κλίματα έκ τούναντίου άναζέουσι μέχρι 
λύσσης μί-ος κ*· ;ρω; ;·:::· ο.λσα ·:λλη τφτδοά ορμή καί £π:-

Ουμία, καί ό ύπ' αυτών κατεχόμενος άνθρωπος άγριαίνει καί 
κυμαίνεται ώ ; ό ύπό τής κατοικίας αύτοϋ ούχί μακράν βρυχό-
μενος Λέων καί Τίγρις· καθώ; τό σώμα ούτω καί τό πνεϋμα 
αύτοϋ είναι άνίκανον πρός μετεωρισμόν τής διανοίας, άνεπί-
δεκτον άβρότητος, αισθημάτων κενόν καί κατάξηρον, ώς ή περί 
αύτόν διακεκαυμένη ψαμμώδης έρημος. Λεναρκωμένον δέ πά-
λιν καί νεκρόν ώς οί τήν γήν πέριξ σκεπάζοντες πάγοι ε;.ναι 
τό πνεϋμα τοϋ άνθρώπου όπου ψύχος άνυπόφορον ναρκώνει τό 
σώμα, όπου ό άνθρωπος κατατρύχεται ύπό άδιακόπων στερή-
σεων μή ψυχαγωγούμενος ύπ' ούδεμιάς τερπνής τών αισθήσεων 
ηδονής, καί μένει σμικρός καί πρός πάσαν πνευματικής δυνά-
μεως άνάπτυξιν άνεπιτήδειος, όμ,οιος πρός τά σπάνια έκεΐσε 
είς τάς κοιλάδας καί ποταμίας όχθας φυόμενα ρικνώδη δένδρα. 
"Οθεν ένώ είς μεν τάς θερμάς μεσημβρινάς χώρας επικρατεί 
ραθυμία καί αδράνεια σωματική, άφυία καί χαυνότη; πνευμα-
τική, άπραξία καί αΰτάρκε·.α· είς όέ τάς ψυ/ράς καί προσαρ-
κτίους ευρωστία σωματική, νωθρότης πνεύματος, στερρότη; ψυ-
χ ή ; άτεγκτος, άνησυχία καί δυσαρέσκεια, ύπάρχουσιν έκ τού-
ναντίου είς τάς εύκρατους χ^ρας ποικίλω; διαμοιρασμένα τά 
πλεονεκτήματα τοϋ σώματος καί τής ψυχής. Δουλεία καί ά -
νανδρία είναι καρποί τί-ς μεσημβρίας· άκράτεια καί άνδρείχ 
καρποί της άρκτου· ελευθερία καί ήθικότης καρπός τών εύκρα-
των τόπων. Νοϋς φιλοσοφικός, οιλοκαλία περί τάς τέχνας, ευ-
γενής άνθρωπισμός ποϋ άληΟώς ήκμασαν κατά πρώτον ; 'Γπο 
τό ώραίον καί εύκραές τής 'Ελλάδος κλίμα· ποΰ ύστερον προ-
ήχθησαν μέχρις άκρότητος; είς τήν Ίταλίαν, Ίσπανίαν, Γ α λ -
λάαν, Άγγλίαν καί Γερμ.ανίαν. 

'Αλλ' όμως έκ μόνου τοϋ κλίματος είναι άόύνατον νά έξη-
γηθή ή διαμ-όρφωσις τοϋ έπ' άπειρον εύπλ,άστου άνθρωπίνου 
π^εύμ-ατος- διότι ούδέν κλίμα ισχύει νά κατασοέση παντελώς 
τήν διανοητικήν καί αίσθητικήν τού άνθρωπίνου πνεύμ.ατος δύ-
ναμιν. ΙΙρός έκπαίδευσιν τών παντοίων τοϋ άνθρωπου π?.εονε-
κτημάτων, μάλιστα τών πνευματικών, είναι χρεία νά συντελέ-
σωσι καί πολλαί άλλαι παρορμώσαι καί εύνοϊκαί περιστάσεις· 
αί εύφυεϊς φυσικαί έπιρροαί εύκρατου κλίματος δύνανται νά 
καταστραφώσιν ύπό δυστυχών παρασυμπτώσεων, αί δέ φυσικώς 
επιβλαβείς καί δυσχερείς νά άρθώσι ύπό διανοητικής, ή^ικής 
καί πολιτικής άγωγής καί παιδείας. c i l 'Ελλάς σώζει καί νϋν 
ετι τόν εύκραή αέρα, τάς εύκάρπους αύτής άρούρας, τάς καλ-
λιρρόου; κρήνα;, τού; εύανθεϊς αύτής γηλόφους καί τά χιονό-
βλητα αύτής οοη, άλλ*' αί πρό αιώνων άποδημήσασαι μοϋσαι. 
καί χάριτες μόλις ήοχησαν περιδεείς έτι νά έπισκέπτωνται τα 
ά ρ χαϊ α αύτών ένδιαιτήματα· αί θυγατέρες τής πάλαι σοφίας 
μόλις ήρχισαν νά ψελλίζωσι άνάρθρους ακόμη φωνάς καί οί 
τής πάλαι ελευθερίας υίοί μετά μακρών αιώνων δουλείαν έ'.ευ-
θερωθέντες δέν άπήλαυσαν άκόμη τά άγαθά αύτής. Είς τας 
βορείου; τή ; νέας Εύρώπης χώρας, είς τήν ΰρετανίαν, Γαλ-
λίαν, Όλλανδίαν, Γερμανίαν, Ιουηκίαν επικρατεί καί σήμερον 
νορμανικός καί τεκτονικός ουρανός τό πλείστον μ,έρος τοϋ έ -
τους· άλλ' όμως είς όλας ταύτα; τας χώρας έγεννήθησαν και 
έτράφησαν δαιμόνιοι νόες, έόοχοι καλλιτέχναι, θαυμάσιοι συγ-
γραφείς, μουσόληπτοι ποιηταί καί ό άνθρωπισμός έπεκοσμήΟη 
διά πολλών άγαθών καί έξαιρέτων άνθέων καί καρπών. .Μό-
νος ό άγριος άνθρωπο; ύπόκειται τωόντι εί; τήν έπιρροήν τοϋ 
αέρος, ον αναπνέει, τοϋ ούρανοϋ, ύφ'ού περικυκλοϋτα·, τής τρο-
φής, ήν λ.αμβάνει, τών φυτών ·/•/.·. ζώων τών σύν αυτώ έπί τοϋ 
αύτοϋ ζώντων εδάφους· zip·. : Όύ λο -.ον μόνον δυνάμεθα να 
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είπωαεν ότι υπάρχει οτιδήποτε κάμνει αύτόν τό κλίμα· οσον 
όμως οί άνθρωποι έξημεροΟνται και παιδεύονται, τόσον καθί-
στανται άπό τοΰ κλίματος ανεξάρτητα διάνοια καί χαρακτήρ. 
φρόνημα καί αίσθημα, καί συγκιρνώνται ούτως ειπείν εις τό 
πνεΟμα ήμώ-, καθώς είς τά φαγητά μας, όλα τά κλίματα. Ό 
βαθύνους φ.λόσοφος καί επιστήμων άνήρ, ό ΙΥεύτων, ό Λιν-
ναίος, ό Βερζέλιος, ό Κάντιος, 6 Ούμβόλδος δύναται νά μορ-
φωθή ύπό πάν κλίμα, όπου είναι ικανός νά μετριάζη τοϋ θάλ-
πους ή ψύχους τήν χαυνωτικήν ή ναρκωτικήν ύπερβολήν όπου 
όμως άπαιτεΐται αίσθημα καί τών έξω διά τών αισθήσεων άν-
τίληψις, είς όλα όσα έχουσι χρείαν φύ.οκαλίας καί τέχνης, 
όπου πρόκειται νά παρ ασταθή είδος, μορφή, χρώμα καί δια-
γραφή των πραγμάτων, είς τά; χαλάς τέχνας καί μάλιστα 
τά; εικαστικά;, έκεΐ τό κλίμα έχει, ώς φαίνεται, έπιρροήν ά-
ναπόφευκτον καί άκαταμάχητον διότι είς ταύτας ό νους δη-
μιουργεί τό ίνδαλμα τοΰ καλού έκ τών ύφ* ών περικυκλοΰται 
μορφών τών σωμάτων· αύται όέ διατυποΰνται κατά το κ?αμα, 
και, κατά τά; εύνοϊκά; ή εναντίας τούτου έπιρροάς, άποβαί-
νουσιν εύσαρκοι ή ίσχναί, περικαλλεΐς ή διάστροφοι. 

"II προς πάν μέγα, γενναίον, καλόν φορά τών Ελλήνων έ-
δείχθη ιδίως ει ; τούς κατά τών ΙΙερσών πολέμους, ότε ήλθεν 
είς μέναν κίνδυνον ή κοινή τών Έλλήν&ν έλευθερία. Πόσον 
γενναίως έλάλουν και έπραττον τότε ό Μιλτιάδης, ό Αριστεί-
δης, ό Θεμιστοκλής, ό Λεωνίδας! Μητέρες Σπαρτιάτιοες παρα-
δίδουσα*. τήν άσπίδα είς τούς υιούς αύτών παρήγγελλον τό 
«τάν ή έπί τάς.» Ά λ λ ά ό θαυμασιώτερος τ.ϋν ελληνικών χα-
ρακτήρων είναι ή εξαίρετος αΐσθησις καί σπουδή περί τήν σω-
ματικήν καί πνευματικήν καλλονήν· τό πραϋ εύκρατον κλίμα, 
εξίσου άπηλλαγμένον καί καύσωνος βαρέος καί ψύχους δρι-
μέος έκαμνε τερπνοτάτην τήν έλληνικήν γήν, παρεσκεύαζεν 
είς τούς κατοίκους αίμα έλαφρόν, καί διέθετε τά νεϋρα αύτών 
πρός τό φαιδρόν καί τό έναρμόνιον, ού καί φέρουσι τήν σφρα-
γίδα όλα τοϋ πνεύματος καί τών χειρών αύτοϋ τά δημιουρ-
γήματα. Καί έπειδή ύπό τοιοϋτον ούρανόν ήτο εύτυχής τών 
σωμάτων ή κράσις, άναγκαίως έπρεπε νά γεννώνται καί νά 
προκόπτωσι καίαί κάλλισται τών σωμάτων μορφαί, καί διά τής 
διηνεκούς όψεως τής ορατής εύμορφίας νά προκαλήται καί 
διατηρήται καί ή πνευματική εύμορφία. Έ χ ω ν ό Ιΐλλην άεί-
ποτε πρό οφθαλμών τήν εύμορφίαν τ£ς φύσεως, τό σαφέστατον 
καί άσφαλέστατον τοϋ καλοϋ πρότυπο ν, έπρεπε νά διαμορφώση 
έν τή δ'.ανοία αύτοϋ όρθάς, εναργείς καί τελείας τοΰ καλοΰ έν-
νοιας, έπρεπε νά σχεδιάση εικόνα τούτου κατά πάντα άκριβή 
καί πανταχού πρό τών ομμάτων αύτοΰ φερομένην καί χειρα-
γωγούσαν αύτόν άσφαλώς είς ίλν. αύτοΰ τά ποιήματα. Τί θαυ-
μαστόν λοιπόν άν ή μέχρι τούδε έτι άκατέργαστος τέχνη 
έλαβε ταχεΐαν έπίδοσιν, έάν οί τεχνιται πρός τά χαρίεντα τής 
φύσεως αρχέτυπα άμιλλώμενοι ε δημιούργησαν έν βραχεί ι-
δανικούς τύπους καλλονή:, ανδρείας καί μεγαλείου, καί παρο-
τρυνόμενοι ύπό τών έπαίνων τών ώς αύτού; αίσΟανομένων συγ-
χρόνων αύτών δέν έφείδοντο μήτε έπιμελείας, μήτε κόπων 
είς τό νά έπιδειξωσιν έργα έξοχα, μέλλοντα νά παραδώσωσι 
τά ονόματα αύτών εί ; τήν άθανασίαν. Καθώς δέ αί καλαί τέ -
χναι έν όλίγω χρόνω προήχθησαν είς βαθμόν τελειότητος ύ-
ψ^λόν, ούτω καί αί λογοποιητικαί, αί λαλοΰσαι μαθήσεις, 
έλαβον ωσαύτως ταχέω; τόν τύπον τής καλλονής. ΙΙοιηταί 
καί λογογράφο» άμ,ιλλώντο ίνα έκζωτ.υοήσωσι τήν φαντασίαν, 
έκκαύσωσι τήν καρδίαν καί έπεγείοωσι τήν διάνοιαν πρός με-
γάλα; , γέννα'ας καί κοινωφελείς πράξεις, ούδ' αύτοΐ οί φιλό-
σοφοι ήρκοΰντο είς τό νά εκθέτωσι μόνον σαφώς καί συνηρ-
μοσμένως τά δόγματα καί τά αξιώματα αύτών, άλλά κατέ-
β.λλον πάσαν φροντίδα περί τήν καλλονήν τοΰ λόγου, τό έ-
τιχαρι τής συνθέσεως καί τών οι' ένεργών καί τερπνών εικό-
νων τών ύποκε·μένων παράστασιν. Τούτων ένεκα ή ελληνική 
γλώσσα κατεστάθη ή χοιριεστέρα, εύπλαστοτέρα καί οραστι-
κωτέρα άπασών τών γλωσσών, καί άρχαίων καί νεωτέρων. 
Διότι οί Ελληνες μή άρκούμενοι νά προπαρασκευάσωσιν αύτή 
ττλοϋτον καί δαψίλ-ιαν λεκτικήν, έσπούοαζον νά διαπλάσωσιν 
ί'.ύτήν είς εϊόος μελωδίας, καί i t ' έπιτηδείας συγκράσεως φω-
νηέντων καί συμφώνων, τών μακρών καί βραχέων συλλαβών. 
•Λ rapαγάγωσι τόν χαρίεντα εκείνον ρυθμόν, όστις κατά τόν 

ιτο 'έλη, γεννοι μουσικήν τινα. ζωγραφίαν. Ά λ λ ά τό οιλό-
καλον ;ων λλήοων όπε^αίνΐΓΟ και ε·'; ολον αύτών το έξω-

θεν σχήμα καί τόν βιοτον. Τά κινήματα τοϋ σώματος τών 
νέων ήσαν εύπετή, άφελή, γηθόσυνα καί χαρίεντα· τών δέ άν-
δρών καί γερόντων αί κινήσει; εύσχημοι, άπλαΐ καί σεμνοπρε-
πείς. Τό σχήμα τοΰ σώματος άτεχνιτευτον καί χαρίεν. Παρά 
πάντως ταπεινών καί άνωτέρων, άπαιτεΐτο βλέμμα πραον καί 
μειλίχιον," ευρυθμία εις τού; χαρακτήρας τοΰ προσώπου, καί 
έμφασις κοσμ:ότητος καί σεμνής άπλότητος είς τόν όλον σχη-
ματισμόν. Έ π ί τών ηθών καί τρόπων ήτο έπικεχυμένη λειό-
τις τις, άποφεύγουσα πάν γωνιώδες, τραχύ καί άπειρόκαλον. 
Ιίαρεχώρουν καί έχαρίζοντο καί όταν δέν ένέκριναν τά τών 
άλλων- άντέλεγον άνευ στυγνότητος· ήγάπων έμβρίθειαν καί 
βεβαιότητα χαρακτήρος συγκερασμένην μετ ' εύΟυμίας, και 
πρό πάντων τόν έλαφρόν έκείνον καί φαιδρόν χαριεντισμόν, 
όστις άνευ λύπης έξήρε καί έκαμνεν έπαγωγοτέραν τήν κοινω-
νικήν εύφροσύνην. 

Οπου, ώς παρά τοΐς Ελλησι, ύπάρχει περιουσία ευφυών άν-
δρών, έκεί εύκόλως εύρίσκονται καί πρωτότυποι τίνες νόες, οϊ-
τινες, ώς συμβαίνει ιδίως είς τάς καλάς τέχνας, άνυψούνται 
ταχέως μέχρις άκρας τελειότητος είς τάς άς έργάζονται τ έ -
χνας, παρορμώσιν άλλους διά τοΰ ιδίου αύτών παραδείγμα-
τος, διεγείρουσι πρός άμιλλαν κα'', τό σπουδαιότερον πάντων 
καί διαρκέστερον, τά έργα τής τέχνης ή τοΰ νοός αυτών καθί-
στανται ιδανικά πρωτότυπα τής τέχνης καί τής αίσθήσεως 
τοΰ καλοϋ. Ώ ς τοιούτοι τρωτότυποι νόε; εξυμνούνται παρά 
πάντων ό Όμηρος, 6 Πίνδαρος, ό Σοφοκλής, ό Σωκράτης, 
ό Πλάτων, ό Φειδίας, ό Πολύκλειτος, ό Απελλής , ό Ζεύξις κ. 
ά. τών όποίων τά άριστοτεχ_νήματα καί άριστουργήματα οια-
πρέπουσιν ιός τά άίδια τοΰ καλού καί τοΰ άληθοΰ; άρχέτυπα-
Ά λ λ ' όμως κλίμα εύκραές, εύφυίαν καί φιλοκαλίαν, έξοχους 
νόας καί μ-ταξύ τούτων καί τινας πρωτοτύπους είχεν ό Ε λ -
λην κοινά καί πρός άλλα άρχαΐα καί νεώτερα έθνη. Οί Πέρσαι 
τάττονται είς τούς εύφυεΐς λαούς τής οικουμένης· ή Ινδία 
έγέννησε σοφούς άγχινουστάτους· αί 'έβραϊκαί ποιήσεις άνή-
κουσιν είς τά κάλλιστα τοΰ είδους αύτών, καί όμως οι τρεις 
ούτοι λαοί δέν προήχθησαν ούδέποτε μέχρις άληθούς πολιτι-
σμού καί γενναίας παιδείας, οσαν όλιγώτερον άπειρόκαλοι 
παρά τούς συγχρόνους αύτών γείτονας, άλλά ή άπό τών Ε λ -
λήνων άπόστασις αύτών ητο μεγίστη. Διότι εις τήν άνάπτυ-
ξιν τούτων συνετέλουν μεγάλως καί τά έλεύδερα αύτών πο-
λιτεύματα. 

Έ ξ όλων τών σχέσεων, αίτινες έχουσι βαθεΐαν καί ένεργη-
τικήν έπιρροήν είς τήν τών άνθρώπων άνάπτυξιν, ενεργούσε 
ισχυρότατα καί πολυειοέστατα τά ελεύθερα πολιτεύματα. Ά ν 
τό κλίμα υφ' ο γεννώμεθα καί εύροοΰμεν παρασκευάζει τρό-
πον τινά τό έδαφος καί τήν άρουραν έφ' ής βλαστάνει, άνθεΐ 
καί ωριμάζει τό ευγενές τοΰ άνθρώπου φυτόν, τό πολίτευμα 
καί ή κυβέρνησις τροσ^υώς δύνανται νά παραβληΟώσι πρός 
τήν γεωργίαν καί λοιπήν έπιμέλειαν τής άρούρης, άφ' ής κρέ-
μαται καί ό βαθμός τής είς τήν άνατροφήν τού φυτοϋ κατα-
βαλλομένης φροντίδος, συντελούση; είτε ε ί ; τήν αυξησιν καί 
έπίδοσιν, ή είς κώλυσιν καί έπίσχεσιν τής άναπτύξεως αύτοϋ. 
Όπου, ώς εις τά πλείστα δεσποτικά τής Ασίας κράτη, δέν ύ-
πάρχουσι μήτε δημόσιοι θεσμοί καί νόμοι, μήτε τακτική τής 
δικαιοσύνης διαχείρησις· όπου οί κρατούντες άντί νά μεταχει-
ρισθώσι τά; προσόδους τής πολιτείας πρός ό >ελος αύτής καί 
πρός τόν σκοπόν τής ευδαιμονίας τοϋ έθνους, δεν γινώσκουσιν 
άλλο ειμή νά κατασπαταλώσιν άοειδώς τήν περιουσίαν καί 
τούς ιδρώτας τοΰ λαοΰ, καί νά καθιδούωσιν ώς ύπέρτατον νό-
μον τήν ιδίαν αύτών θέλησιν, όπου δίακρίνουσι μόνον δέσπο-
τας άγερώχους καί πειναλέους δούλους, καί παρά τόν ύπέρ-
μετρον πλοΰτον καί τήν γυμνήν πτωχείαν δέν υπάρχει μέση 
τις ανθρώπων τάξις· όπου έπί τ?ς κεφαλή; παντός σκεπτόμε-
νου καί έλευθερόφρονος άπαιωρεΐται τοΰ δημοκοίνου ή κοπτερά 
μάχαιρα, ποίαν ήδονήν, ποίαν προτροπήν, ποία μέσα, ποίαν 
άφορμήν ευρίσκει έκέΐ ό άνθρωπος προς άνάπτυξιν τών δυνά-
μεων, πρός άσκησιν καί τελειοποίησιν τών διανοητικών rjGc -
κών καί φιλοτεχνικών αύτοϋ πλεονεκτημάτων ; Ποίαν κλήσιν 
ή έμψύχωσιν ευρίσκει έκεΐ ό εργάτης είς τό ν' αύξηση τό έρ-
γον του, ό τεχνίτη; ε ί ; τό νά τελειοποίηση τήν τέχνην του, 
άφοϋ έκ τών δ.ά τών κόπων αύτών ποριζομένων μόλις άνηκε ι 
είς αυτού; τό πολλοστημόριον. (ακολουθεί). 

)( 513 )( 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
Κανονίζον τά μαθήματα, άπερ τοϋ λοιποΰ θέλουσι διδά-

σκεσθαι έν τοΐς γυμνασίοις καί τάς ώρας τοΰ τής 
καθ' έβδομάδα διδασκαλίας έκάστου. 

Τάξις Λ', ήτοι κατωτέρα. 
'iipx·. καθ' έβοομάοα. 

ι Ελληνικά (Ξενοφώντος ελληνικά, Απομνημονεύματα, 
'Ισοκράτους λόγοι, Πλαυτάρχου βίοι παράλληλοι, Ό -
μηρου 'Οδύσσεια μετά βραχείας εισαγωγής περί τής 
Ιωνικής διαλέκτου καί τοΰ ΊΙρωϊκοΰ μέτρου) έκ του 
συντακτικού, τό περί τής κυρίας συντάξεως μετά γυμνα-
σμάτων πρός έφαρμογήν αύτών, γυμνάσματα γραπτά. 12 

2 Επιστημονική Αριθμητική καί Άλγεβρα μέχρι τέλους 
τών πρωτοβαθμίων εξισώσεων ^ Κ 

3 Ιστορία άρχαία μέχρι τοΰ Ε' , αιώνος μετά Χριστόν 
μετά γεωγραφικής εισαγωγής 

4 Γαλλικά 
ΰ Λατινικά Γραμματικής τό τεχνολογικόν, Κορνήλιος Νέ-

πως, Εύτρόπιο:, Ίουστΐνος) 
β Κατήχησις Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχα; 

* 3 0 
Τάξις II'. 

1 Ελληνικά (Δημοσθένους 'Ολυνθιακοί καί Φιλ·ππικοί, 
Λυκούργου λόγος κατά Λεωκράτους, Πλουτάρχου Έ θ ι -
χχ, Βασιλείου τοΰ μεγάλου παραίνεσις, Θουκυόίόσυ τό 
ιστορικόν, Όμήρου Ίλιάς) έξακολούθησιν και τέλος τοϋ 
συντακτικού μετά θεμάτων, γυμνάσματα γραπτά 

2 Άλγεβρας άπό τών πρωτοβαθμίων εξισώσεων μέχρι 
τέλους 
Ιστορία μέση άπό τοΰ Ι7/, αιώνος μέχρι τοϋ ις-'. μετά 
γεωγραφικής εισαγωγής 
Γαλλικά 
Λατινικά ('Ιούλιος Καίσαρ, Σαλούστιος, Κικέρωνος έπι-
στολαι) τέλος τοΰ τεχνολογ. καί άρχή τοΰ συντακτικού 
Φυσική πειραματική 
Κατήχησις ΙΜάτωνος 

Τάξις Γ . 3 0 

Ελληνικά (Δημοσθένους περι Στεφάνου, Θουκυδίδου δη-
μηγορίαι, Ησιόδου Έ ρ γ α καί Ήμέραι, Θεόκριτος, Βίων 
καί Μόσχος μετά βραχείας εισαγωγής περί Δωρικής 
διαλέκτου) στοιχεία ποιητικής καί μετρικής συμβα-
δίζοντα μετά τής έξηγήσεω; τών ποιητών, γυμνάσμα-
τα γραπτά 
Έπιπεδομετρία καί έσαρμογή τή ; Άλγεβρας είς αύτήν 
Ιστορία νεωτέρα μετά γεωγραφικής εισαγωγής 
Γαλλικά 
Λατινικά (Κικέρωνος λόγοι, de Oralore, tie Claris ors-
toribu:) Όβιόίου μεταμορφώσεις, έξακολούθησις καί 
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τέλος τοΰ συντακτικού' θέματα 
Ψυχολογία έμπειρική 
Φυσική πειραματική 
Κατήχησις Πλάτωνος 

Τάξις Δ'. 

Ελληνικά (Πλάτων καί ποιηταί δραματικοί καί λυρικοί) 
έξακο?\θύΟησις τών στοιχείων τής ποιητικής καί μετρι-
κές , στοιχεία ρητορικής μετ' έφαρμογής είς τούς άρ-
χαίου; ρήτορα;, γυμνάσματα γραπτά 
Στερεομετρία καί έπίπε:ο; τριγωνομετρία 
'Ιστορία τ ή ; Ελλάδος 
Γαλλικά 
Λατινικά (Κικέρωνος Φιλοσοφικά, Τακίτου ιστορικά, 
Βιργίλιο;, Οράτιου ώδαί) μετάφρασις έκ τού άρχαίου 
ελληνικού είς τό λατινικόν καί τ ' άνάπαλιν 
Λογική 
Γεωγραφία μαθηματική και φυσική 
Κατήχησις 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Κανονίζον τά μαθήματα, τά όποια θέλουσι διδάσκεσθαι 

τοΰ λοιποΰ έν τοΐς έλληνικοΐς σχολείοις τοΰ Κρά-
τους καί τάς ώρας τής καθ' έβδομάδα διδα-

σκαλίας ένός έκάστου αύτών. 

Τάξις Λ', ήτοι κατωτέρα. 
"Ωρα: καθ' έβίομάίϊ. 

Ελληνικά (πρός τό παρόν έκ τοΰ Λ', τόμου τής Χρηστο-
μάθειας'Ραγκαβή, άπ'άρχής μέχρι τής 5 2 σελίδος, καί 
Στράβωνος γεωγραφικά) 9 
Γραμματικής τό τυπικόν, μετά τών απαραιτήτως άναγ-
καίων κανόνων καί γραφικαί ασκήσεις είς αύτό . . . 6 
Αριθμητικής περίοδος Λ'. (Κατάτήν τοΰ Γεράκη) . . 4 
Ιστορία τής παλαιάς Διαθήκης 3 

.Γεωγραφία τής Ελλάδος (καί τής Τουρκίας) . . . . 3 

. Φυσική ιστορία (μέχρις ότου γίνη έναρξις τοΰ μαθήμα-
τος τούτου, αί ώραι αύται δύνανται νά διατεθώσι παρά 
τών διδασκάλων ύπέρ άλλου τινός τών κανονισμένων μα-
θημάτων) 

7 . Καλλιγραφία ^ 

2 9 
Τάξις Β'. 

1. Ελληνικά έκ τού αύτοΰ τόμου. Ένύπνιον Λουκιανού, λό-
γοι είς Εύτρόπιον 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Ξενοφ. Κυ-
ρου παιδείας τά τέσσαρα πρώτα κεφάλαια, πλήν τοΰ 
προοιμίου, καί Κύρου Άνάβασις . . . · · · · 9 

2. Γραμματικής οί λοιποί κανόνες μετά τών εξαιρέσεων καί 
ανωμαλιών καί τό περί παραγωγής καί γραφικαί άσκήσεις. (> 

3. Άριθμητικής περίοδος Β' · · ^ 
4 . Φυσική ιστορία (ίδε τήν άνωτέρω σημείωσιν έν τή θέσει 

τής φυσικής ιστορίας τής κατωτέρας τάξεως) . . . 2 
5 . Γεωγραφίας* Εύρώπης . 2 
G. 'Ιστορία άρχαία (τά μέν τήν Ελλάδα άφορώντα εκτενέ-

στερο ν, τά δε λοιπά αύτής μέρη συντομώτατα) . . . 3 
7 . Αρχ^αί τής Γαλλικής 2 
8 . 'Ιστορία τής νέας Διαθήκης 2 
9 . Ιχνογραφία καί Καλλιγραφία 2 

3 2 
Τάξις Γ ' . 

1. Ελληνικά έκ του αύτοϋ Λ', τόμου, Λουκιανού περί διαβο-
λής, Ξενοφ. Ελληνικά, καί έκ τού Β', τόμου, τής αύτής 
χρηστομάθειας 'Ραγκαβή, 'Ισοκράτους πρός Δημόνικον, 
Λυσίου Επιτάφιος καί ό κατά Ερατοσθένους· Πλουτάρ-
χου Κίμ.ων 9 
Στοιχεία τ ή ; συντάξεως μετά συντόμου θεματογραφίας. Ο 
Πεοί συνθέσεως λόγου 2 
Άρναί τής γεωμετρία; μετ ' έφαρμογής εις τήν άριθμη-
τικήν 4 
'Ιστορία μέση καί νεωτέρα (τά άξιολογώτερα τών γεγο-
νότων έν συντομία) 3 
Γεωγραφίας Ασία , Αφρική κα» Αμερική . . . . 2 
Γαλλικά. 3 
'Ιερά κατήχησις . . . . . 2 
Λατινικά (ίδίω; κατά τήν δευτέραν έξαμηνίαν) . . . 2 

Ο Υπουργός 
Η. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

η 

Δ I Α Φ Ο Ρ Α. 
Ή έπέτειος έορτή τοΰ ονόματος τής Λ. Μ. τής Βασιλίσσης 

έπανηγυρίσθη τήν προχθεσινήν Κυοιακήν μετά σπανίας λαμ-
πρότητος· παρεκτό; τή ; συνήθους έν πάσαις ταΐς Βασιλικαΐς 
έορταΐς παρατάξεως και τ?ς δοξολογίας, εις ήν πα ρ ήσαν καί αί 
Λ. Α. Μ. Μ. τάσα ή πόλις ήν άπό πρωίας μέχρι μεσονυκτίου 
εί; κίνησιν. Είς τήν μουσικήν τήν περί δείλην όψίαν παιανίζου-
σαν έχαιρετήθησαν αί Α. Α. Μ. Μ. δι' άπειρων ζητωκραυγών 
πολυπληθούς λαοΰ πάσης τάξεως καί ηλικίας παρευρεθέντο;, 
όι/.οίω; δ: /.αί τό ότε έσήμχνίν ή στρατιωτική ΰποχώ-



χ m χ 
f r,τ ·.τ. Φωταψίαΐ π:χμπληΟεις έστόλιζον πλείστα; τών οικιών καί 
των εργαστηρίων, καί ίλαρώς έφωτοβολουν άπασαν τήν πο'λιν. 

—Παραιτηθέντος τοϋ υπουργείου τήν άπελθοϋσαν έβδομάδα ή 
Α. Μ. ηύηρεστήθη νά οιορίση. 'Γόν γερουσιαστήν Κ. Δ. βούλ-
γαρην πρόεδρον τοΰ υπουργικού συμβουλίου καί ύπουργον τών 
Εσωτερικών. 

Τόν γερουσιαστήν Κ. Σπ. Τρικούπην ύπουργον τών Ε ξ ω -
τερικών. 

Τόν Κ. Σμόλεντσ ύπουργον τών Στρατιωτικών. 
Τόν Κ. Κ. Σιλήβεογον τών Οικονομικών καί προσωρινώς τών 

Εξωτερικών. 

Τόν Κ. Άθανάσιον Μιαούλ/ν τών Λαυτικών. 
Ιόν καθηγητήν τοΰ κανονικού δικαίου Κ. 31. ΙΙοτλήν τής 

Δικαιοσύνης και προσωρινώς των Εκκλησιαστικών καί τής 
όημοσιας Εκπαιδεύσεως. 

— ΓΗ περι τήν έκπαίδευσιν τοΰ έθνους προ'νοια τής Α. Μ. 
έκάλεσεν είς τήν διαδοχήν τοΰ πεπαιδευμένου καί πολλά ύπέρ 
τής παιδείας πράξαντος καί παρασκευάσαντος Κ. Π. 'Αργυροπού-
λου τόν Κ. Μ. ΙΙοτλήν, άνδρα έπιστήμονα καί καθόλου πεπαι-
δευμένο1/· όθεν ούδεμία αμφιβολία ότι Οέλουσι καί έξής διακο-
σμεί τάς στήλκς τής εφημερίδος ήμών πράξεις άξιέπαινοι ύπέρ 
τής βελτιώσεως τών ών προΐσταται κλάδων ό νέος ούτος 
ύπουονός. ι ι * 

— 'Εξεδόθη άρτι τό Γ. φυλλάδιον τών άνακαλυπτομένων 
καί εκδιδομένων ΰκο τοΰ 'Αθήνησιν αρχαιολογικού Συλλόγου 
άνεκοοτων επιγραφών, περιέχον τά έκ τής άνακαλυφθείσης έν 

Αθήναις πρό καιροϋ στήλης τών άπαρχών τεμάχια, συναρμο-
λογηθέντα καί έρμηνευθέντα μετά πολλής πολυμαθείας καί ά-
κριβείας ύπό τοϋ γραμματέως τοΰ Συλλόγου καθηγητού Κ. II. 
Εύστρατιάδου. ΤΙ μελέτη τού φυλλαδίου τούτου μόνου πείθει 
έκαοτον ότι ό δόκιμος περί την άρχαιογνωσίαν καθηγητής ού-
τος δύναται είναι ωφέλιμος διδάσκων είς τό άνώτατον παιδευ-
τήριον τής Ελλάδος. Ιίερίτοΰ φυλλαδίου τούτου καί τών έργων 
καθόλου τοϋ άρχ. συλλόγου Οέλομεν άκολούθως δημοσιεύσει 
τά δέοντα. 

•—Έπιστέλλουσιν ήμΐν έκ Πατρών ότι ή είς τό έκεΐ Γυμνά-
σιον μετάθεσις τοϋ Κ. Ν. Παππαδοπούλου καθηγητού εΰηρέ-
στησε πολύ τούς κατοίκους, γνωρίσαντας τήν ικανότητα αύτοΰ 
σχολαρχούντος άλλοτε αϋτόθι έπαξίως· τοϋτο καί ή έφημερΐς 
αί ΙΙάτραι βέβαιοι άναγγέ?.λουσα τήν μετάθεσιν ταύτην έν τώ 
άρ. 195 αύτής. 'Επίσης ευχαρίστησε τ.ολΰ καί τούς Ναυπλιεΐς 
ή είς τό έν τ/i πόλ.ει αύτών Γυμνάσιον έπανέλευσις τού καθη-
γητού Κ. Κ. Τ. Οίκονομίδου, πλήρη τήν άγάπην αύτών τε καί 
τών έκεΐ συναδέ?4φων καθηγητών άπολαύοντος. 

— Άποπερατώθησαν άρτι αί εξετάσεις άμφοτέρων τών 'Α-
θήνησι Γυμνασίων καί τών αύτοΐς προσαρτημένων 'Ελληνικών 
Σχολείων, ων τό άποτελεσμα έφάνη άξιον τών προσδοκιών τής 
Κυβερνήσεως καί τών ευχών τών γονέων, όσοι εύτυ^οϋσι νά 
έχωσι τα τέκνα αύτών είς τά διευθυνομενα παρ' άνδρών παν-
τός επαίνου ανωτέρων καταστήματα ταϋτα, έν οίς όιδάσκουσι 
καί καθηγηταί καί διδάσκαλοι εν γένει μετ α πολλού ζήλου καί 
αξίως τής κλήσεως αύτών. 

— Δι' 1". Ii. διατάγματος ένεκρίΟη ν' άποσταλώσιν είς Γερ-
μανίων έπι διετίαν οί διδάκτορες τής φιλοσοφικής σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου Όθωνος Κ. Κ. Ι- Μαυροφρυδης καί Αρ. Κυ-
πριανός, προς τελειοποίησιν τών φιλολογικών σπουδών αυτών 
λαμ/'άνων μηνιαίαν χορηγίαν έκαστος δρ. 120 καί έξοδα με-
ταβάσεως καί επιστροφής άνά δρ (ϊΟΟ. 

'Ομοίως δέ π-',—τά,η ή υποτροφία τών Κ. Κ. Λ. Γενναδίου, 
Λ. ΓενΟύλου και Δ. Κόσσου έπί εν έτι έτος άπό τής λήξεως 
τοΰάρχήθεν ώρισμένου χρόνου· ή δε τών Κ. Γ.Ι'ελνέντζα καί Δ. 
Καπώτα επί (ί μήνας. 

— Δι" V. Η. διαταγμάτων τής 12 καί 13 τ . μ. ό καθηγητής 
του iv 'Γριπολει Γυμνασίου Κύριος Ι\. Τ . Οίκονομίδης μετετέθη 
είς τό τή ; Ναυπλίας άντι τοϋ Κ. Πιττακού αίτησαμένου νά 
τεθ?, ύπο σύνταςιν. 

— σχολάρχη; Χαλκίδος Κ. I. Σφοίνης μετετέθη ώ ; τοι-
ούτο; ε-.; Ααυίαν άντί τού αποβιώσαντος Γ. Γαζή. 

— Ο Κ. Χ. ίίετρή; διδάκτωρ τή ; φιλολογίας διωρίσθο κα-
θηγητή; του :ν Σύρω Γυμνασίου άντί -οϋ Κ. Ii. Άντων.άδου 
:-Λ'τ'.σνμ:ν-,υ zy,-r·,- ·> ίπσνάκ- ".σ·.ν. 

— Ό Κ. 11. Βοζκης διδάκτωρ τή; φιλολογίας διωρίσθη 
καθηγητής τοϋ έν Λαμία Γυμνασίου. 

— Ό Κ. I. Δ. Καστρισιάδης έλληνοδ. Πόρου άπελύθη προ-
σωρινώς τής ύπηρεσίας, άντ' αύτοϋ δέ μετετέθη εις Πόρον ό 
μέχρι τοΰδε έλληνοδ. Θηβών Κ. ί. Ε. Χοϊδάς, δν διεδέξατο 
είς Θήβας ό προ'ιην έλληνοδ. έν Λεβαδία Κ. Ήλιάδης. Εϊ ; 
Αεβαδείαν δέ μετετέθη έκ Τήνου ό Κ. Λ. Βάλληνδας, είς Τή-
νον δέ άντί τούτου μετετέθη έκ Σύρου ό Κ. Κουκουλας, δν 
διεδέξατο έν Σύρω ό Κ. Μ. Κουτσούόης· είς τήν θέσιν δέ τού-
του διωρίσθη ό Κ. Γ. Πρεζάνης (άλλά δεν εδέχθη ταύτην). 

Μετετέθησαν έτι εναλλάξ ό μέν Δ. Κεντιστός έλληνοδ. Λ', 
τάξεως έκ Ξηροχωρίου είς Αιγιναν, ό δέ Κ. Δ. Θεοδοσιάδης έξ 
Αίγίνης είς Ξηροχώριον. 

Ό μισθός τοϋ κατηχητοΰ τών 'Αθήνησι ελληνικών σχολ.είων 
ηύξήθη έκ δρ. 100 είς Ί 30 . 

— Διωρίσθη ελληνοδιδάσκαλος 'Αμοργού ό Κ. Έ μ μ . Ίωαν-
νίδης έπί μηνιαίω μισθώ δρ. 100 χορηγούμενω αύτώ παρά 
τής μονής Χοζοβιωτίσσης, άντί τού Κ. Γ. Χρύσση μετατεθεν-
τος είς τό δημοσυντήρητον έλλ. σχολεϊον τής έν Θήρα Καλ-
?αστης, άπολυθέντος τής ύπηρεσίας τοϋ τέι»>ς έλληνοδ. έν αύ-
τώ Κ. I Μάρκου, περί ού ληφθήσεται άκολούθω; πρόνοια. 

— Ό ένδεκα όλα έτη εΐ; τό ύπουργείον τής έκπαιδεύσεως 
υπηρετών εύπαίδευτος Κ. Κ. Σιατήρης προεβιβάσθη λίαν έπα-
ξίως εις βαθμόν υπουργικού γραμματέως, ομοίως δέ καί ό Κ. 
I. Κάλκος εις βαθμόν γραφέως β'. τάξεως· άμφοτέροις τούτοις 
άπεοόθη άπό πολλού οφειλομένη αύτοΐς δικαιοσύνη. 

'Αριθ. ΙΙρωτ. 450G. 

Διεκπ. ΒΑ ΣΙ VEIOX ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Τ Ο Υ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Τ Ω Ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Λ Ι Τ Η Σ 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ . 

Πρός τούς Κυρίους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας καί Διευ-
θυντά; τών Ελληνικών σχολείων διδασκάλους. 

Ή Λ. Μ. ηύδόκησε νά μοί άναθέση προσωρινώ; τήν επιμέ-
λειαν καί διεύθυνσιν τών τής Εκκλησίας και τής δημοσίας 
'Εκπαιδεύσεως υποθέσεων. Άναλ»αμβάνων τό υπουργεΐον τοϋτο, 
ούδέν τών έπ' έμοί θέλω παραλείψει, Κύριοι, συμβάλλον εις τό 
νά δοθή εί ; τού; κλάδους τούτους διευθέτησις άξια τής Βασι-
λικής έμπιστοσύνης καί τών προσδοκιών τής ΙΙατρίδος. 

Έν 'Αθήναις τήν 2 3 Σεπτεμβρίου 1 8 5 5 . 
U υπουργος 

.Μ. ΠΟΤΑ Η Σ. 

'Ο Κ. Ά λ . Ιίλάχος έλαβεν έσχάτως τό έξής ευχαριστήριου 
παρά τοϋ πρώην Κ. ύπουργού τών Εκκλησιαστικών κτλ. 

Αρ. 4 4 7 0 

2 5 8 8 ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 

Τ Ο rupvprtloN T U N Ε Κ Κ Λ Η ς Ι Α ς Ι Ι Κ Ω Ν Κ Λ Ι Μ Ι ς Λ Ι ι -

Μ Ο ΣΙ Λ Σ Κ Κ Π Α Ί Λ Ι Ί Υ Σ Ι Ω - , 

Πρός τόν Κύριον ' \λέξανδρον Βλάχον, ύπουργικόν γραμ-
ματέα παρά τώ ύπουργείω τ?,; εκπαιδεύσεως κτλ. 

Λαβόντε;, Κύριε, άποχρώντα δείγματα τοϋ ζήλου καί τ ή ; 
επιμελείας ύμών περί την ύπηρεσίαν, κρίνομεν δίκαιον νά σάς 
έκφράσωμεν τήν εύαρέσκειάν μας διά τόν ζήλον, τήν ικανότη-
τα καί την προθυμίαν σα;, έχοντες ταυτοχρόνως πλήρη τήν 
πεποίθησιν, ότι καί εί; τό εξής θελετε έξακολουθήσει οεικνύ-
οντε; τόν αύτόν ζήλον, τήν αύτήν επιμέλειαν καί τά αύτά 
ύπέρ τής ύ-ηρεσίας αισθήματα. 

Έν 'Αθήναις, τήν 21 Σεπτεμβρίου 1855. 
Ό ύπουργός 

II. Α Ι Τ ί Τ Ο Ι Ι Ο ϊ Α Ο Σ . 
31. Κ α λ λ ι φ ρ ο ν ά ς. 

ΕΚ ΤΙΙΣ ΤΪΠΟΓΡ.ΛΦ.'ΑΣ Γ Λ Π Έ λ Ο Π Ο ϊ λ Ο Τ 
( Ό · ; ; Ά Or,·. 7.; ά::0· 2 7 4 ; . 


